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  Vantaan Kaivokselassa 30.5.2011 
 
Hyvät ihmiset, aurinkoisen kesäpäivän iltatervehdys Vantaalta. Palasimme kolme viikkoa sitten  

Kaukoidän-matkaltamme. Ihasteltuamme huhtikuussa Japanin kevään kukkaloistoa 
saimme iloita Suomen kevään kauneudesta toukokuussa. ”On kaunis synnyinmaamme, 
maat, metsät, järvet sen. Me Luojan töitä saamme katselle kiittäen. Taas lauhat tuulet 
soittaa urkuja hongiston ja Herraa kunnioittaa, hän kaiken luoja on.” VK 574 

 
Olimme Japanissa 8.5. asti. Äitienpäivänä olimme viimeistä kertaa mukana Nishino-
miyan seurakunnan jumalanpalveluksessa. 9.5. lensimme Finnairin suoralla lennolla 
Japanin Osakasta yli Siperian Helsinkiin. Oli niin ihmeen hyvä kotiin tulla taas… 
 

Nishinomiya – pienen kirkon pieni seurakunta isossa kaupungissa 
 

Nishinomiya on japanilaisittain pieni, suomalaisittain iso, lähes Helsingin kokoinen 
kaupunki Osakan-Koben välimaastossa. Länsi-Japanin ev. lut. kirkkoon kuuluva Ete-
lä-Nishinomiyan seurakunta on pieni, muutaman kymmenen jäsenen seurakunta. Ju-
malanpalvelusten lisäksi seurakunnan toimintaan kuuluu kymmenkunta erilaista piiriä 
raamattupiiristä ja naisten askartelupiiristä aina suomen- ja englanninpiireihin asti.  
 
Useiden Kansanlähetyksen yhteistyöseurakuntien tapaan tämäkin seurakunta on tiu-
kasti riippuvainen lähettien työpanoksesta. Ja vastaavasti lähetit tässäkin seurakunnas-
sa ovat erittäin tiiviisti sidotut seurakunnan olemassa olevan viikko-ohjelman pyörit-
tämiseen. Näin ollen uudenlaisen toiminnan tai uusien avausten suunnitteleminen tun-
tuu kovin vaikealta, kun entinen toiminta vie runsaat sata prosenttia voimavaroista.  
 
Lähettien vapaita viikonloppuja ei tunneta, hyvä jos viikkolevot tulevat oikeasti pide-
tyiksi. Kuvioon tuo lisähaasteen se, että japanilaisessa työkulttuurissa lomilla ja va-
pailla on ratkaisevasti pienempi rooli kuin mihin Suomessa on totuttu. Meikäläiset la-
kisääteisetkin lomat tuntuvat oudoilta kirkon paikallisista työntekijöistä, puhumatta-
kaan viisi- tai edes kuusipäiväisestä työviikosta. Siinäpä on sitten haastetta nuorelle 
lapsiperheelle, joka koettaa luovia työn ja perheen tarpeiden yhteensovittamisessa. 
 
Luterilaisia kirkkoja Japanissa on useampia. Kansanlähetyksen ja Kylväjän lähetit 
toimivat pienessä (3.800 jäsenen) Länsi-Japanin ev. lut. kirkossa, Evankeliumiyhdis-
tyksen lähetit taas maan suurimmassa (22.000), Japanin ev. lut. kirkossa.  
 
Yhteensä Japanissa on runsaat 32.000 luterilaista maan 127-miljoonaisesta väestöstä. 
Noin 84 prosenttia japanilaisista on sekä šintolaisia että buddhalaisia. Japanin kulttuu-
riin ovat vaikuttaneet lisäksi huomattavasti taolaisuus ja erityisesti kungfutselaisuus. 
Kristinusko sallittiin Japanissa 1800-luvulla, ja nykyään noin 0,7 prosenttia maan vä-
estöstä on kristittyjä. 
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Suomen kevääseen äitienpäivän jälkeen, saman tien kuntoutukseen 
 

Luulimme näkevämme vielä lunta Suomessa, olihan takana runsasluminen talvi. Vielä 
mitä! Kevät oli kukkeimmillaan tullessamme kotimaisemiin Länsi-Vantaalla. Näin 
saimme elää toistamiseen kevään kukkaloiston. 
 
Viikkoa Suomeen paluumme jälkeen lähdimme sitten Espoon Kaisankotiin toiselle 
TYK-kuntoutusjaksollemme (kolmas ja viimeinen on ensi tammikuussa). Ryhmäs-
sämme on kuusi lähetystyöntekijää. Tämä(kin) jakso oli meille erinomaisen hyvä ja 
tarpeellinen. Sekä Anna-Kaarinan että minun osalta kokonaiskuntomme ja jaksami-
semme tilanne oli selkeästi parantunut sitten viime lokakuun. On suurenmoista, että 
yhteiskunta tällaistakin palvelua tarjoaa ja vieläpä sen kustantaa. 
 

Lasten perheissä Kevään iloon on liittynyt suuri ilo lastemme perheistä. Käväisimme ensin Tampereella 
nuorimmaisemme perheessä ihmettelemässä nopeaa muutosta kohta 2-vuotiaassa Vil-
ho-pojassa. Toukokuun lopulla pääsimme vielä vierailemaan Kuopion Palmujen ko-
dissa, kolmen mukavan tytön ja vanhempiensa seuraan. Perhe on ilo! 
 
Rukousaiheissa mainitsen alkaneen kesän ohjelmia. Seuraava etiopianpalmukirje tu-
lee, jos Jumala suo ja elämme, elo-syyskuun vaihteen tienoilla ennen suunniteltua 
(syyskuista) matkaamme Mekong-alueelle (Singapore-Kambodzha-Thaimaa).  
 
Kesän iloa ja valoa teille, rakkaat ihmiset, lämpimästi tervehtien  
Matti  (ja Anna-Kaarina) 
 
Aurinkoisin kevätkesän terveisin 
 
Matti   (ja Anna-Kaarina) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sähköpostissa tulevassa ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta pääset Internetiin Etiopianpalmujen kotisivuille; 
- Internet-ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta voit avata ja tulostaa pdf-muodossa olevan kirjeen otsakekuvioineen; 
- Voit lukea ja halutessasi tulostaa ystäväkirjeemme valokuvineen internet-osoitteessa  
- Saadaksesi laajemman kuvan lähetystyöstä vierailepa Lähetysseuran kotisivulla osoitteessa http://www.mission.fi/ 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 
 

TÄMÄN KIRJEEN KUVAT: 1-4) KUUKAUDEN LUONTOKUVAT: Kevätkesän peltoja ja kukkaloistoa Pohjois-Espoon maisemissa;  
5-6) Nishinomiyan kaupunkinäkymiä; 7) Nishinomiyan kirkko ison kadun varrella; 8-11) Nishinomiyan srk:n erilaisia piirejä: Naisten askar-
telupiiri, lasten englanninpiirejä; 12-13) Japanin Palmujen lasten iltaluku ja ”kahden vaarin hetki”; 14) Pitkä silta Awajin saarelta pohjoiseen; 
15-16) Erilaisia kulttuureja: Voimayhtiön ylin johto kumartuu pyytämään anteeksi vahinkoa kärsineiltä; Naiset välttävät ruskettumista;  
17–18) Matka Suomeen 9.5.; 19) Vanhojenpalmujen polkupyörämatka Espoon tuomiokirkkoon; 20) Matin 50-vuotias Monark-polkupyörä 
palvelee edelleen; 21-24) Kuntoutuskeskuksen maisemia Espoon Kaisankodilla; 25) Vilho 2v. Tampereella Annukka-mummon kanssa;  
26) Amanda 4v. Kuopiossa; 27–28) Lyydia, Hilda ja Amanda Kuopiossa Annukka-mummon kanssa… ja mummon ja vaarin kanssa Kuopion 
torilla; 29) Kuopion Palmut katsomassa Kaukoidän-matkakuvia; 30–31) Erilaiset kirkonseudut Japanin Nishinomiyassa ja Vantaankoskella. 
 

 

Risto Santala kirjoittaa ”syrjässä olemisen läksystä”: 
 

”Syrjässä oleminen ei merkitse hyljätyksi joutumista. Aabraham oli 75 vuoden vanha Herran puhuessa hänelle Harranissa. Suurin 
osa hänen elämäänsä oli rasittavaa erämaataivalta. Joosefin tie johti kaivon, orjuuden ja vankikuopan kautta vapauteen. Mooses … 
sai olla kauan lammaspaimenena Midianin maassa. Johannes Kastaja valmistettiin erämaassa tehtäväänsä. Apostoli Paavali meni 
pian kääntymisensä jälkeen kolmeksi vuodeksi erämaahan, ja vasta 14 vuoden kuluttua hän meni ylös Jerusalemiin, missä hän teki sel-
koa ensimmäisestä lähetysmatkastansa. … Näiden Jumalan miesten elämästä opimme, että he joutuivat olemaan usein ja kauan aivan 
kuin syrjässä varsinaisesta hengellisestä liikehtimisestä. …  
Juuri nämä odotusajat ja se, miten kristitty käyttää hiljaiset, tavallisen elämänsä arkihetket, tekevät hänestä sen kristityn, mikä hän on. 
- Jumalan valtakunnan sisimpien siunauksien kokemiseksi ei ole mitään ’pikatietä’. Pyhä ovat muinoinkin kilvoitelleet vuosikausia 
voidakseen tajuta salattuja Jumalan teitä. Miksi nykyajan ihmiselle olisi tarjolla oikotie?”          Risto Santala, Savesta astiaksi, s. 24-26 

 
 

 ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Varjeluksesta monien matkojen aikana; 
- Japanin Palmujen perheestä ja heidän työstään; 
- Suomalaisista lähetystyöntekijöistä eri maissa; 
- Lähetystyön uskollisista tukijoista seurakunnissa; 
- Hyvästä kuntoutusjaksosta toukokuussa; 
- Alkukesän luonnosta kukkineen vehreyksineen; 
- Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointipalveluista; 

 

- Ylösnousseesta Herrasta, joka elää ja toimii yhä 
omiensa elämän arjessa tänään.  

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Japanin ja japanilaisten puolesta katastrofin jälkeen, avus-
tustoimien ja jälleenrakennustöiden puolesta; 

- Lähetystyön ja kirkkojen, seurakuntien puolesta Japanissa; 
- Suomen kirkon lähetystyön ja lähetysjärjestöjen puolesta; 

 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Lähetysjuhlat Porissa 10.- 12.6.; * Vantaankosken srk:n 
alueella asuvien lähettien kesätapaaminen Palmuilla 20.6.; 
* Avioliittoleiri Kalajoella (5-) 6.-11.7.2011; * SLS-Perhe-
työn koulutus- ja neuvottelupäivät Vivamossa 1-4.8.2011. 


